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Poznámky k 31.12.2018
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
d)Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnej správy

Obec Mengusovce
Mengusovce 123
00326402
01.01.1991
Obec - zo zákona č.369/1990 Zb.

riadna
mimoriadna
áno
nie
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce
a o potreby obyvateľov

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov

Ján Šoltis
starosta obce
Peter Gontkovič
zástupca starostu obce
11
11

1

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
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2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Položky
dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný
dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý hmotný majetok nakupovaný
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
získaný bezodplatne
dlhodobý finančný majetok
zásoby nakupované
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
zásoby získané bezodplatne
pohľadávky
krátkodobý finančný majetok
časové rozlíšenie na strane aktív

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
n) rezervy
o) časové rozlíšenie na strane pasív

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
obstarávacou cenou
obstarávacou cenou
vlastnými nákladmi
reálnou hodnotou
menovitou hodnotou
menovitou hodnotou
náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej výške
záväzku
výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo
výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Predpokladaná doba
používania v rokoch
4
6
12
20-50

Ročná odpisová sadzba
v%
1/4
1/6
1/12
1/20-1/50
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Drobný nehmotný majetok do 166 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým
nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok do 33 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným
majetkom sa účtuje ako zásoby.
5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k
- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobému majetku
- nedokončeným investíciám
- dlhodobému finančnému majetku
- zásobám
- pohľadávkam

áno
áno
áno
áno
áno
áno

nie
nie
nie
nie
nie
nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,
že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
1 rok

najviac do výšky 100

% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva

6. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok
Kapitálový transfer
- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
b) Textová časť k tabuľke č.1 prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
V priebehu účtovného obdobia bol nárast dlhodobého majetku Obec v roku 2018 zrealizovala
rekonštrukciu ciest v obci v sume 25 081,60 € , vybudovala kamerový systém v obci v sume 7527,00 €.
Obec prijala v roku 2018 transfer v sume 28 744,02 €. Transfer bol prijatý z Ministerstva životného
prostredia na realizovaný projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce“, ktorý je
podporený Európskou úniou a Ministerstvom životného prostredia SR Kohézny fond
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c) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Spôsob poistenia
Obecného úradu – budovy stavby, stroje
Hnuteľný majetok MŠ prípad krádeže
Zberný dvor
Traktor
Avia automobil DHZ
Osobný automobil Dacia Doker hav. a ZP

Výška poisteného plnenia
429288,80
2916,00
22300,98
49165,83

Výška poistného/rok
485,84
55,11
228,09
672,24
130,06
483,92

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej
jednotky
Majetok,
ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo
Dlhodobý nehmotný majetok
Pozemky
Budovy, stavby
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
Dopravné prostriedky
Drobný dlhodobý majetok
Umelecké diela

Suma
16636,00
33 617,62
882516,44
66948,36
81224,15
37129,15
1050,00

Obec je členom Urbárskeho pozemkového spoločenstva Mengusovce s vlastníckym podielom 0,8287%.
Z celkovej výmery pozemkov je výška podielu obce 46 623,01 m2 a hodnote 2 180,95 Eur z toho lesná
pôda 38 921,01 m2 a poľnohospodárska pôda je 7 702 m2.
Obec má v dlhodobom prenájme budovu materskej školy s prislúchajúcim pozemkom vlastníkom je
ECAV cirkevný zbor Mengusovce, ročný nájom 331,94 Eur.
Majetok prenajatý iným PO a FO:
Lesné pozemky Dzielnice nájomca Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce, celková výmera
17 176 m2, hodnota pozemku 858,80 Eur
Poľnohospodárska pôda nájomca PD Mengusovce celková výmer 62 799,40 m2, hodnota pozemku
7 459,57 Eur nájom za rok 62,80 Eur.
Poľnohospodárska pôda nájomca PD Mengusovce celková výmer 4 953,00m2, pozemku pod
hospodárskymi budovami nájom za rok 495,30Eur
Nebytové priestory v budove obecného úradu
predajňa potravín- M. Dučák ročné nájomné 889,04 Eur
prevádzka pošty – Slovenská pošta a.s.- ročný nájom 156,40 Eur
telefónna ústredňa - Slovak Telecom – ročný nájom 385,24 Eur
e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke
- Token CO
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy
o výpožičke
Materská škola- Interaktívna tabuľa, Notebok, Tlačiareň
farebná

Hodnota majetku

120,00

4876,53

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Textová časť k tabuľke č.1
obec vlastní akcie Podtatranských novín v hodnote 165,97 Eur
a Podtatranskej vodárenskej spoločnosti v hodnote 80 950,41 Eur.
4
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3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok
a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):
Názov emitenta

Podtatranské noviny
Podtatr. vodárenská spol.

Druh
cenného
papiera
DPL
akcia

Výnos v %

Mena
cenného
papiera

Dátum
splatnosti

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2017
165,97
80950,41

Eur
Eur

Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky
k 31.12. 2016
165,97
80959,97

B Obežný majetok
1. Pohľadávky
a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy
Pohľadávky
Z nedaňových príjmov

Riadok súvahy
68

Hodnota pohľadávok
8512,57

Opis
Poplatky TKO

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3
k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31.12.2017 bola vytvorená opravná
položka 7148,51 Eur Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam
c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Textová časť k tabuľke č.4 pohľadávky po lehote splatnosti sú v celkovej výške 10424,38 významnou
položkou je poplatok za TKO.
2. Finančný majetok
a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
Bežný účet
Účet rezervného fondu
Spolu

Zostatok k 31.12.2018
37 620,37
25 517,88
63 138,25

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Názov položky
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia

Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného
imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
opravy významných chýb minulých rokov
Zvýšený o 28 605,73 eur prevod výsledku hospodárenia
Znížený o 28 605,73 eur prevedené do rezervného fondu, navýšený o 26 367,27
eur hospodársky výsledok

B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.6-7
Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv
Názov položky / Suma v €
Náklady na overenie účtovnej závierky

Predpokladaný rok použitia 2019
1000

2. Záväzky podľa doby splatnosti
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a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 sú evidované v lehote splatnosti a pozostávajú z položiek : faktúry za
december 2018 a faktúry za zberný dvor, na ktoré bola podaná žiadosť o platbu na Ministerstvo životného
prostredia a záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody do SP a ZP za december 2018
b) popis významných položiek záväzkov
Záväzok
Zamestnanci
Zúčtovanie z organmi SP a ZP
Dodávateľské faktúry

Hodnota záväzku
6955,71
4089,21
1191,44

Opis
Výplaty za december 2018
Odvody do SP a ZP za december 2018
Faktúry za december 2018

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
Textová časť k tabuľke č.9 Obec nemá žiadne úvery.
4. Časové rozlíšenie
a) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384
b)
Kapitálový transfer
Výnosy z kap. transferu za ŠR, fondov EU a cudzích zdrojov:
Revitalizácia centra obce
Multifunkčné ihrisko
Rekonštrukcia verejnej kanalizácie
Ihrisko MŠ
Ihrisko detské
Vybavenie OU
VO modernizácia
Zberný dvor

Stav k 31.12.2017

Stav k 31.12.2018

113703,69
5000,24
1694,52
751,66
4473,24
288,63
69918,79
52816,77

104900,85
4600,28
1423,32
614,98
3253,20
109,23
66016,39
70347,06

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
a) tržby za vlastné výkony a tovar
602 - Tržby z predaja služieb
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 - Daňové výnosy samosprávy
- podielové dane
- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za ubytovanie
633 - Výnosy z poplatkov
- správne poplatky
- KO
- iné
c) finančné výnosy
662 - Úroky
668 - Ostatné finančné výnosy
d) mimoriadne výnosy
672 - Náhrady škôd

Suma k 31.12.2017

Suma k 31.12.2018

3064,72

2705,24

216802,56
205865,52
24042,45
879,99
4448,60
13568,95
2505,68
9472,69

254363,90
223 704,70
24 508,65
844,15
5 306,40
12488,29
1338
9487,94
1662,35

0

0
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e) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
- bežný transfer na
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EU
zúčtovanie bežného transferu z EU
696- Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EUR
zúčtovanie kapitálového transferu z EU
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy
- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo
verejnej správy
f) ostatné výnosy
648 - Ostatné výnosy
g) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia
653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
-

27730,86

17307,23

13469,80

15503,83
8350,68
10782,41

1518,34

1486,68

171,66

1655,80

7044,09

5071,10

900,00

1000

918,54

1273,83

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Popis /číslo účtu a názov/
a) spotrebované nákupy
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
- elektrická energia
- plyn
- voda
b) služby
511 - Opravy a udržiavanie
- oprava
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
c) osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne náklady
527 - Zákonné sociálne náklady
d) odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy DNM a DHM
- odpisy z vlastných zdrojov
- odpisy z cudzích zdrojov
553 - Tvorba ostatných rezerv
558 - Tvorba ostatných opravných položiek
- k daňovým pohľadávkam
- k nedaňovým pohľadávkam
e) finančné náklady
562 - Úroky

Suma k 31.12.2017

Suma k 31.12.2018

18383,69
6469,91
2984,58
3129,77
355,56

20243,74
6418,75
2946,43
3093,20
379,12

9878,85

4900,37

47,60
511,35

149,30
319,05

42524,36

47242,74

111272,09
36971,16
5618,80

117536,90
39316,02
4932,63

36 937,68
18 866,68
18 071,00
900,00

51636,62
25829,96
25806,66
1000,00

1198,37
0,00
1198,37

1382,00
0,00
1382,00

1,72

0
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568 - Ostatné finančné náklady
f) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov
verejnej správy

2262,79

2691,27

120

2513,86

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo
verejnej správy

4540,00

3930,00

586,94

1358,79

0

0,00

g) ostatné náklady
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
h) dane z príjmov
591 - Splatná daň z príjmov

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Ďalšie informácie
Významné položky
Prenajatý majetok
Materiál v skladoch civilnej ochrany
Token CO
Iné

Hodnota
4876,53
460,68
120,00
1509,17

Účet
771 004
771 003
771 005

Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14
Textová časť k tabuľke č.12-14:
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č. 229/2017
V priebehu roka 2018 bol rozpočet zmenený päťkrát:
- Rozpočtové opatrenie č.1/2018 schválené dňa 12.03.2018 uznesením č.243/2018 OZ
- Rozpočtové opatrenie č.2/2018 schválená dňa 17.04.2018 uznesením č. 254/2018 OZ
- Rozpočtové opatrenie č.3/2018 schválená dňa 26.06.2018 uznesením č. 263/2018 OZ
- Rozpočtové opatrenie č.4/2018 schválená dňa 25.09.2018 uznesením č. 281/2018 OZ
- Rozpočtové opatrenie č.5/2018 schválené dňa 06.11.2018 uznesením č. 291/2018 OZ
- Rozpočtové opatrenie č.6/2018 schválené dňa 31.12.2018 starostom obce
Pri poslednej zmene rozpočtu bol rozpočet schválený ako vyrovnaný.
Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v účtovnej závierke za rok 2018.
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